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سؤال وجواب التي  044ي باب مساعدة الطلبة الجتياز مباراة االمن الوطني اليكم ف
 .  من الممكن ان تطرح مع متمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء اهلل

 1111دخل المغرب تحت نظام الحماية سنة  (1
 1191أخد المغرب اإلستقالل سنة  ( 1
 1191ماي  11تأسس جهاز األمن الوطني يوم  ( 3
 1191ماي  10تأسست القوات المسلحة الملكية يوم  ( 0
 1111وانتهت سنة  1110بدأت الحرب العالمية االولى سنة  ( 9
 1109وانتهت سنة  1131بدأت الحرب العالمية التانية سنة  ( 1
 1101حلف الشمال األطلسي تم تأسيسه سنة  ( 7
 1111المصادقة على أول دستور مغربي سنة  ( 1
 1111أول حكومة للتناوب سنة  تم تشكيل ( 1

 41/11/1179انطلقت المسيرة الخضراء بتاريخ  ( 14
يحتل المغرب الرتبة االولى عربيا وافريقيا و الثالتة عالميا في انتاج  ( 11

 كما، الفوسفاط
 يعد المغرب أول مصدر للفوسفاط

 11/41/1100: تم تقديم عريضة المطالبة باالستقالل بتاريخ  ( 11
 1179لفييتنام انتهت سنة حرب ا ( 13
 1171تم صلح كامب ديفد بين مصر واسرائيل سنة  ( 10
 1111اندلعت األزمة االقتصادية الكبرى بالواليات المتحدة األمريكية سنة  ( 19
 دولة 17عدد دول اإلتحاد االوروبي  ( 11
 السلطة التنفيدية هي الحكومة ( 17
 السلطة التشريعية هي البرلمان ( 11
 9عضاء الدائمين في مجلس األمن عدد األ ( 11
 مليون نسمة 30عدد سكان المغرب حسب أخر إحصاء يقارب  ( 14
 جهة 11عدد الجهات في المغرب  ( 11
 1111تم استرجاع سيدي افني سنة  ( 11
 1191استرجاع منطقة طرفاية سنة  ( 13
 1443اعتمد حرف تيفيناغ لكتابة األمازيغية سنة  ( 10
  كلم 394444حرية المغربية طول السواحل الب ( 19
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 1449أعطيت انطالقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة في ماي  ( 11
 الجماعات المحلية في المغرب هي وحدات ترابية ( 17
 1111تم توقيع اتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي سنة  ( 11
 يصدر مقترح القانون عن البرلمان ( 11
 س الحكومةيصدر المرسوم عن رئي ( 34
 سنة فما فوق 19يشمل مصطلح السكان النشيطين الفئة البالغة من العمر  ( 31
السكان دوي ، يعتبر سكان تحث عتبة الفقر حسب برنامج األمم المتحدة للتنمية ( 31
 دخل

 ($  1) يومي يقل على دوالرين 
شبه تعتبر المقاولة التي يمتلك رأس مالها الدولة والقطاع الخاص مقاولة  ( 33

 عمومية
 يصدر الحكم القضائي عن المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف ( 30
 اكبر بلد في العالم من حيث المساحة هي روسيا تأتي بعدها كندا ثم الواليات ( 39

 . المتحدة األمريكية
 %11معدل المساحة التي تغطيها الغابات بالمغرب هو  ( 31
 ( 1111) يوليوز  34عيد العرش  ( 37
 غشت 11عيد الشباب يوم  ( 31
 1171غشت سنة  10استرجاع وادي الدهب يوم  ( 31
 غشت 14دكرى ثورة الملك والشعب  ( 04
 والي الجهة هو من يتحمل مسؤولية الجهة ( 01
 مارس 1اليوم العالمي للمرأة  ( 01
 ثاني اكبر مدينة مغربية هي الرباط ( 03
 كلم مربع 714194مساحة المغرب  ( 00
 ماي 1يد الشغل ع ( 09
 كاتب النشيد الوطني علي الصقلي الحسيني ( 01
 ( 1191) نونبر  11عيد االستقالل  ( 07
 دولة 93عدد دول االتحاد االفريقي  ( 01
) من خمس دول  1111فبراير  17تأسس إتحاد المغرب العربي يوم  ( 01

 ،المغرب
 ( . موريتانيا، تونس، ليبيا، الجزائر

  1101ق المقاصة سنة تاريخ تأسيس صندو ( 94
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 مارس 11عيد األم يوم  ( 91
 1111وسنة  1117حكم محمد الخامس المغرب بين سنة  ( 91
 1111و سنة  1111حكم الحسن الثاني بين سنة  ( 93
تكون له الصفة الضبطية التي يمنحه إياها قانون : ضابط الشرطة القضائية  ( 90

 المسطرة
والوشايات والتثبت من وقوع الجرائم وجمع  مهمته هي تلقي الشكايات، الجنائية 

 األدلة
 وتحرر المحاضر الالزمة إلثبات األثر المادي للجريمة

 فهي تتدخل بعد وقوع،وحالة األماكن والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم أمام العدالة 
 ) . دور زجري( الجرائم 

 الملتقياتمهمته المحافظة على النظام العام سواء بالشارع أو ب: ضابط األمن  ( 99
يكون تدخله قبل وقوع ، ويباشر عمله بالزي الرسمي ، أوالسهرات أو المباريات

 الجرائم
 أي له دور وقائي عكس ضابط الشرطة القضائية

 مارس 11تأسست جامعة الدول العربية يوم  ( 91
 1191انضم اليها المغرب سنة . مقرها في القاهرة ، دولة 11تحتوي على  1109

 . عضو 319ء مجلس النواب المغربي الحالي هو عدد أعضا ( 97
 1197ابريل  11تأسس الدرك الملكي يوم  ( 91
 جهة 11عدد جهات المملكة المغربية هو  ( 91
 أول رئيس حكومة للمغرب هو البكاي بن مبارك ( 14
 . أصغر جهة في المغرب من حيث المساحة هي جهة طنجة تطوان الحسيمة ( 11
 مغرب من حيث المساحة هي جهة العيون الساقية الحمراءاكبر جهة في ال ( 11
 اقل جهة من حيث عدد السكان هي جهة الداخلة وادي الدهب ( 13
 اكبر جهة من حيث عدد السكان هي جهة الدار البيضاء سطات ( 10
بمدينة الدار  1119انشئ اول مختبر للشرطة العلمية بالمغرب في دجنبر  ( 19

 البيضاء
منظمة اليونيسكو او منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  يوجد مقر ( 11

 بباريس
عضو ينتخبون بطريقة غير  114عدد اعضاء مجلس المستشارين هو  ( 17

 مباشرة من
، وممثلي المأجورين، والمنتخبين في الغرف المهنية، ممثلي الجماعات المحلية
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 لوالية
 سنوات 1مدتها 

 9عضو ينتخبون مباشرة لوالية مدتها  319اب هو عدد أعضاء مجلس النو ( 11
 سنوات

وتفتتح ، تفتتح الدورة البرلمانية االولى يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر ( 11
 الدورة

أشهر على  0البرلمانية الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل مدة كل دورة 
 . األقل
 :1419التقسيم اإلداري الجديد  ( 74
 ( رئيس جهة 11، والي جهة  11)  جهة 11. -1
 إقليم 11عمالة و  13. -1
 دائرة 191باشوية و  111. -3
 ملحقة ادارية 017قيادة و  911. -0
 جماعة قروية 1111جماعة حضارية و  111. -9

انتفاضة  11911110000ماي سنة  19تأسس جهاز الوقاية المدنية يوم  ( 70
 .الخبز في جميع انحاء المملكة

 .العالن في مراكش عن تأسيس اتحاد المغرب العربيا 1111
 .1179وقف اطالق النار بين الجيش و البوليساريو مند اندالعها سنة  1111
 . وفاة الملك الحسن الثاني رحمه اهلل 1111
 .اعتالء الملك محمد السادس العرش 1111
 . ميالد ولي العهد االمير موالي الحسن 1443
 .ماي 11احداث  1443
 .الوضع المتقدم للمغرب مع االتحاد االروبي 1441

 .االستفتاء عن الدستور 41.47.1411
 .تاسيس الدولة العلوية 1114
 .زيارة محمد الخامس لطنجة الخاضعة للحماية الدولية انداك 1107
 .عشر 11اعتالء محمد الخامس على العرش و هو في السن  1117
 . ى مدغشقر من طرف فرنسانفي الملك محمد الخامس و عائلته ال 1193
 . استقالل البالد 1191
 .القيام بالمسيرة الخضراء نحو الصحراء المغربية 1179
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 .انتفاضة الخبز في جميع انحاء المملكة 1110
 .االعالن في مراكش عن تأسيس اتحاد المغرب العربي 1111
 .1179وقف اطالق النار بين الجيش و البوليساريو مند اندالعها سنة  1111
 . وفاة الملك الحسن الثاني رحمه اهلل 1111
 .اعتالء الملك محمد السادس العرش 1111
 . ميالد ولي العهد االمير موالي الحسن 1443
 .ماي 11احداث  1443
 .الوضع المتقدم للمغرب مع االتحاد االروبي 1441
 . احداث سيدي افني و تدخالت الجيش العنيفة 1441

 .ن الدستوراالستفتاء ع 41.47.1411
 .تاسيس الدولة العلوية 1114
 .زيارة محمد الخامس لطنجة الخاضعة للحماية الدولية انداك 1107
 .عشر 11اعتالء محمد الخامس على العرض و هو في السن  1117
 . نفي الملك محمد الخامس و عائلته الى مدغشقر من طرف فرنسا 1193
 . استقالل البالد 1191
 .نحو الصحراء المغربية المسيرة الخضراء1179

في المائة من االسئلة تطرح دائما في الثقافة  94هذا الجزء يخص الثقافة العامة و
 العامة

 أين تقع قرية العقبة ؟ سويسرا
 ما االسم الذي أطلقه نابليون على الحرب ؟ تجارة البرابرة

 ؟ بريم ماهي الجزيرة العربية التي تقع عند مدخل باب المندب وقسمه إلى قناتين
 كندا –ما اسم أكبر شركة ألمنيوم في العالم ؟ الكال مونتريال 

 ما هو السيزم ؟ اتحاد األلعاب الرياضية العسكرية
 (النباتات الثعبانية)ماهو النبات البري الذي تعالج به الذئاب نفسها ؟ سربنتايا 

 االماهي الدولة التي تسمى بلغة أهلها الطير الذي يأكل االفاعي ؟ غواتيم
 ( الثرثرة) ماهو أصعب رمز في الرموز الصينية ؟ كلمة 

 من أول من استخدم بطاقات معايدة في التاريخ ؟ الفراعنة
 من أول من كتب كتابًا في األحاديث ؟ سليم بن قيس .114
 ماذا تعبد اليزيدية ؟ الشيطان .111
 من هو سلطان العاشقين ؟ عمر بن الفارض .111
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 على وجه األرض ؟ األستاتين ما هو أندر عنصر .113
 ماهي أول امارة صليبية في الشرق ؟ أنطاكية .110
 ماهو أول فيلم عربي بااللوان ؟ األسكافي .119
 ماهي المدينة المصرية التي اشتهرت بصناعة كسوة الكعبة ؟ تنيس .111
 (م1141)من هو أول من بلغ القطب الشمالي ؟ روبرت بيري  .117
 ة وصل لها كرستوفر كولومبوس ؟ سان سلفادورماهي أول جزير .111
 ما اسم السفينة التي أبحر عليها كولومبوس ألول مرة ؟ سانتا ماريا .111
 مالذي اشتهر به العالم فوريل ؟ التنويم المغناطيسي .114
هـ سميت بالزاب 131عام )ماهي معركة سقوط الدولة األموية ؟ الزاب  .111

 (نسبة ألحد فروع نهر دجلة
 أين حدثت أول عملية زراعة كبد أب إلبنه ؟ أوكالهوما .111
 ماهي أول عاصمة للمسلمين في األندلس ؟ إشبيليه .113
 من هي الشاعرة الجاهلية األولى ؟ جليلة بنت مرة .110
 من هي المرأة التي ادعت النبوة في عهد أبو بكر ؟ سجاح بنت الحارث .119
 كعبة يوم الفتح ؟ عثمان بن طلحةإلى من أعطى الرسول مفاتيح ال .111
 من هو الشاعر الذي اعتبره عمر بن الخطاب أشعر العرب ؟ النابغة الذبياني .117
 من هو واضع علم الصرف ؟ معاذ بن مسلم الهراء .111
 (الصين)من أول من أنشأ حديقة حيوان بالعالم ؟ الملك وين  .111
 ماهي أول سفينة فضاء وصلت لزحل ؟ فيوجرا .134
 من هو أول سالطين المماليك ؟ شجرة الدر .131
 من هو آخر سالطين المماليك في مصر ؟ طومان باي .131
 من هو آخر سالطين المماليك في حلب ؟ خاير بك .133
 ما هو آخر كتاب ألفه العقاد ؟ أنــا .130
 من هو أول رئيس لبنجالديش ؟ محمد مجيب الرحمن .139
 ولة األيوبية ؟ توران شاهمن هو آخر سالطين الد .131
 من أول من أطلق على يوم الجمعة هذا االسم ؟ لؤي بن كعب .137
 من أول من وضع اسمه على النقود ؟ االسكندر المقدوني .131
 (م1147)من هو مؤسس الحركة الكشفية ؟ روبرت بادن باول  .131
 ء المصريةأين توجد أقدم أعمدة حجرية في العالم ؟ منطقة نبتة بالصحرا .104
 ماهي النبتة المقدسة عن الفراعنة ؟ اللوتس .101
 (حضرموت/شرق اليمن)أين بنيت أول ناطحة سحاب في العالم ؟ شبام  .101
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 من هو آخر ملوك الكنديين في العراق في الجاهلية ؟ معد يكرب .103
 ماذا كان بعمل يوليوس قيصر في بداية حياته ؟ محامي .100
 ات أمريكا ؟ رود ايالندماهي أصغر والي .109
 ماهو االسم االصلي لياسر عرفات ؟ محمد عبدالرؤوف قدوة .101
 من هو أول طبيب في االسالم ؟ الحارث بن كلده .107
 من أين يسمع ذكر البعوض ؟ من شعيرات جسده .101
 أين عقد أول مؤتمر اسالمي ؟ الرباط .101
 لورديما اسم قصر الرئاسة األرجنتيني ؟ القصر ا .194
 ما االسم السابق لموريتانيا ؟ شنقيط .191
 ماهو االسم الذي أطلق على مصحف عثمان ؟ اإلمـام .191
 ماهي جزيرة الجمال ؟ كورسيكا .193
 ما اسم القسطنطينية قبل اسطنبول ؟ اسـتانة .190
 ماهي أصغر جزيرة في العالم ؟ سي الند .199
 يرياماهي أول دولة أفريقية مستقلة ؟ ليب .191
 من أول من استخدم دروع الحرب ؟ اآلشوريون .197
 ماذا كانت مهنة الجاحظ قبل األدب ؟ خبـاز .191
التنصت على الحزب )ماهي فضيحة الرئيس األمريكي نيكسون ؟ ووترجيت  .191

 (الديموقراطي
 ما اسم أول مسجد بني خارج الجزيرة العربية في البصرة ؟ الخميس .114
  ة الهندية التي بني لها تاج محل ؟من هي الملك .111

 (م1134ممتاز محل )أرجمان 
  من آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة ؟ .111

 سعد بن أبي وقاص
  من هو أصغر شهداء بدر ؟ .113

 


